Nieuwsbrief OPR PassendWijs

Datum:
Aan:
Van:

september 2015 – 5e editie
MR-en, personeelsleden, ouders / verzorgers en directies van
Samenwerkingsverband PassendWijs
OPR (Ondersteuningsplanraad) SWV PassendWijs

Beste leden van de MR / directie / personeelsleden en ouders/verzorgers,
Inmiddels hebben we de eerste vergadering van een nieuw schooljaar `PassendWijs`
achter de rug en informeren wij u graag door middel van deze vijfde nieuwsbrief vanuit
de OPR van PassendWijs.
Vacatures OPR
We zijn blij u te kunnen melden dat de vacature voor een ouder van een leerling uit
cluster 3 onderwijs is ingevuld door Ivonne Twigt. Zij nam deel aan de eerste OPR
vergadering van dit schooljaar en we wensen haar nogmaals een hele plezierige tijd in de
OPR.
De vacature voor een personeelslid van cluster 3 (in de vierde nieuwsbrief aangekondigd)
staat tot onze spijt nog steeds open. Tevens heeft ouder OPR lid Annemiek Steenbergen
(uit de regio Renkum) aangegeven te willen stoppen met de OPR werkzaamheden. We
danken haar voor haar inzet! Door haar aftreden ontstaat er een tweede vacature in de
OPR.
Middels deze nieuwsbrief doen wij een (herhaalde) oproep voor kandidaten die graag de
vacante posities vanuit de personeelsgeleding (cluster 3) of oudergeleding (regio
Renkum) willen invullen in de OPR.
Als u interesse heeft in één van de vacante positie meld u zich dan vóór 4 november via
ons mailadres: opr@swv-passendwijs.nl. Daar waar er meer kandidaten zijn dan
beschikbare zetels vinden er conform reglement verkiezingen plaats, verdere informatie
in de volgende nieuwsbrief.
Herzien versie Ondersteuningsplan en jaarplanning-Werkagenda 2016-2017
In onze vorige nieuwsbrief las u over de betrokkenheid van de OPR bij het
inspectiebezoek van 27 mei 2015. Inmiddels zijn we als OPR geïnformeerd over de
uitkomsten van dit kwaliteitsonderzoek en de reactie van het Dagelijks Bestuur (DB) en
het Managementteam (MT) van het SWV Passend Wijs op het (concept) rapport van
bevindingen. Alle aanbevelingen zullen worden uitgewerkt in het schooljaar 2015-2016.
Deze uitwerkingen worden conform vigerende regelgeving (o.a.) aan de OPR voorgelegd.
Vervolgens krijgen deze een plek in de herziene versie van het Ondersteuningsplan en de
jaarplanning-Werkagenda 2016-2017. De verwachting is dat beide documenten in maart
2016 aan de OPR worden voorgelegd ter instemming.
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OPR leden PassendWijs per september 2015:
Naam & Regio
Regio Overbetuwe/Lingewaard
Tamara Bulters (voorzitter)
Valentien Milder
Astrid Peters (penningmeester)
Ernest Tubbing
Regio Renkum
Bianca Thomassen
Vacant
Regio Arnhem
Gerda Reens
Merlijn van Kroonenburg
Nieke Boekelman
Steffenie Pape
Regio Rheden-Rozendaal
Sonja de Bruijne (secretaris*)
Angela Thissen- van Heeswijk
Cluster 3
Vacant
Ivonne Twigt
Cluster 4
Anita Gerritsen
Gertjan Witkamp

Geleding
Personeel
Personeel
Ouder
Ouder
Personeel
Ouder
Personeel
Personeel
Ouder
Ouder
Personeel
Ouder
Personeel
Ouder
Personeel
Ouder

* Sonja de Bruijne heeft met ingang van het schooljaar 2015-2016 de secretarisrol
overgenomen van Ernest Tubbing.
Communicatie als speerpunt
Zoals u ook in onze vorige nieuwsbrieven heeft kunnen lezen is communicatie, naast de
jaarplanning en –monitoring, een speerpunt voor ons als OPR. Niet alleen naar de
schoolteams maar ook naar de ouders. Bij deze brengen we nogmaals de website van
PassendWijs (http://www.swv-passendwijs.nl) onder uw aandacht. Hier kunt u de laatste
memo’s en nieuwsbrieven lezen vanuit PassendWijs. Momenteel is er een kleine groep
mensen hard bezig de site overzichtelijker te maken.
Om u op de hoogte te houden van de OPR activiteiten zijn ook de notulen van de OPR
beschikbaar via de website van PassendWijs (zie link).
Voor vragen, opmerkingen of verdere informatie kunt u ons benaderen via:
opr@swv-passendwijs.nl

Met vriendelijke groet,
leden OPR PassendWijs
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